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MİKAM Ne Yapar ?
Üniversite, yetişkin bir bireyin, kendi
kendine ve ihtiyaçları doğrultusunda
öğrenme arzusuna bilimsel katkı sağlayan
en önemli yapı taşlarından biridir. Bu çatı
altında akademik olarak yenilikçi ve güncel
donanım ve bilimsel yetişme kadar, birlikte
öğrenmenin ve kişisel farklılıkların zenginliğe
dönüştüğü, kişisel farkındalıkların ise çok
yönlü olarak yükseltilebildiği ortamların
sağlanması da yine üniversitelerin en dikkat
çeken amaçlarındandır. Zira birkaç sene
sonra hangi alanda olursa olsun, çalışma
hayatına başlayacak bireylerin, ister mesleki
ister insani sağlam bir altyapı edinebilmeleri
için en verimli dönem, yine, üniversite çatısı
altında geçirilmektedir.
Biz MİKAM Ekibi olarak bu dönemin
öğrencilerin ve mezunların kariyer bilinci,
kariyer hazırlığı ve kariyer gelişimi
alanlarında ilk akla gelen çözüm ortağı olarak,
bu büyük çatı altında konumlanıyoruz.

MİKAM, bir merkez
olarak tek yönlü bir fırsat
sunmanın ötesinde, kendi öğrencilerinin
ihtiyaç, talep ve katkıları ile birlikte öğrenen bir
organizasyon olmak hedefiyle faaliyetlerini
yapılandırıyor. Bu faaliyet alanlarının paydaşları
olarak öncelikle öğrencilerimizi, üniversitemizin
değerli akademisyenlerini, mezunlarımızı ve farklı
sektörlerden iş insanları-profesyonelleri kabul
ediyoruz.
Yetenekli öğrencileri kurumlarına kazandırma
heyecanı taşıyan ve bu yönde projeler üreten
kurumlarla öğrenci ve mezunlarımızı bir araya
getirmek, bu sinerjinin tüm paydaşlar düzeyinde
yüksek performans yaratması biz MİKAM Ekibinin de
en büyük arzusudur.

MİKAM’da Senin Ne İşin Var ?
Kariyer yolculuğunuzu şekillendirirken, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora aşamasında veya
mezun, her ne aşamada olursanız olun bizimle birebir görüşebilirsiniz. Hatta sadece sohbet etmek için
bile…

Kariyer Danışmanlığı

Kariyerini planlarken bizden danışmanlık alabileceğini biliyor muydun ?
Bizim önceliğimiz tüm öğrenci ve mezunumuza Kariyer Danışmanlığı yapmaktır. Kariyer planlama
ve kişisel gelişimin tüm aşamalarında, kariyerinle ilgili belirleyemediğin, aklına takılan sorularda,
yüksek lisans alan seçimi konusunda netleşmek istediğinde, iş-staj arama kaynaklarıyla ve
yöntemleriyle ilgili konularda bilgi edinmeyi amaçladığında, belki de sadece fikir alışverişi yapmak
istediğinde bizlerle görüşebilirsin.
Bu görüşmeler için mikam@maltepe.edu.tr adresimizden randevu talep edebilirsin.
Kariyerine bugünden başla….
Kariyer kararı verirken kendini ve ilgi alanlarını tanıma ilk basamaktır.
Kariyer kararı kişiye aittir. Hedef, deneyim, beceri, değer ve ilgilerinden oluşur.
Kariyer danışmanlığı kariyer seçeneklerine olan farkındalığını artırır, daha önce, hiç düşünmediğin
seçeneklerden haberdar olmanı sağlar.
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İş ve Staj Olanakları
Biz, öğrencilerimize ve mezunlarımıza
profesyonel meslek alanlarına ilişkin
tercihlerinde rehberlik etmek, staj ve iş
olanakları bulmalarında aracılık etmek,
katılacakları iş yaşamına ilişkin dinamikleri
fark etmelerini sağlamak, kariyer yollarını
çizerken gereksinim duyacakları bilgi ve
becerileri kazandırmak, kişisel nitelik ve
amaçlarına uygun iş bulmalarını sağlamak
amacıyla düzenli olarak kurum ve
kuruluşlarla görüşmeler yapar, bunun
sonucunda iş ve staj imkanlarından öğrenci
ve mezunlarımızın yararlanmaları için web
sayfasından duyururuz.
İş deneyimi edinmek için staj yapmak,
yarı zamanlı işlerde çalışmak bilgi, beceri ve
deneyim edinme konusunda yardımcı olacak
basamaklardan biridir. Hangi alanda, hangi
işi yapmak istediğini belirlemen konusunda
da doğru yolu gösterecek seçeneklerdendir.
Günümüzde şirketler öğrenci ve yeni
mezunların staj / yarı zamanlı çalışma gibi
deneyimlerine sahip olmasını bir avantaj
olarak değerlendirmektedir. Staj yapmak,
işi yerinde öğrenmekten daha fazlasıdır.
Sen de mikam.maltepe.edu.tr web
adresimizde yayınlanan iş ve staj olanaklarını
görebilir ve yayına alınan, ilgi alanında olan
ilanlara başvuru yapabilirsin. Her duyuru için
ilgili firmanın başvuru linki paylaşılmaktadır
ve adaylar bu yolla başvurularını bireysel
olarak firma üzerinden yapabilmektedir.
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Özgeçmiş, Ön Yazı, Niyet Mektubu Gözden Geçirme
Özgeçmiş, iş başvurularında olumlu ilk izlenimi uyandırman, sahip olduğun becerileri,
profesyonel olarak kendini gösterebilmen için en önemli araçlardan biridir.
Özgeçmiş hazırlamanın amacı iş/staj mülakatına davetiye almak olduğu için iş/staj bulmak
sürecindeki ilk ve en önemli aşamadır.
Özgeçmiş hazırlama sürecinde desteğe ihtiyaç duyarsan, staj veya iş başvuru süreçleri için
hazırladığın ön yazın ile ilgili geri bildirim almak istersen, lisansüstü öğrenim başvuruların için niyet
mektubu yazmak konusunda danışmak istersen mikam@maltepe.edu.tr adresimizden randevu
alabilirsin.

Mülâkata Hazırlık
İş arama sürecinde yapılacak görüşmelere
hazırlıklı olma, mülâkatlarda sorulacak olası
soruları gözden geçirme, mülâkata gitmeden önce
gidilen firma hakkında bilgi edinme, görüşme
sırasındaki tavır ve davranışlarının ne şekilde
olmasıyla ilgili bilgi ve deneyimler paylaşmak için
bizden randevu alabilirsin.
Artık adresimizi biliyorsun ! mikam@maltepe.edu.tr
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Gelişim Etkinlikleri

(Seminer, konferans, atölye vb.)
Kişisel Gelişimi, kişinin kendi potansiyeline
ulaşarak en iyi haline dönüşmesi süreci olarak
tanımlayabiliriz. Kişisel gelişim aynı zamanda
insanların hayat kalitesini yükselterek,
kendilerine daha başarılı daha huzurlu bir
yaşam hazırlamalarına destek olan bir süreçtir.
Bizler de öğrenci ve mezunlarımızın
gelişimlerini çok önemsiyoruz. Düzenli olarak
öğrenci ve mezunlarımızı yani aynı ailenin
üyelerini bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimizin
mezun olduktan sonra karşılaşacağı süreçleri
mezunlarımızdan öğrenebilmeleri için bir fırsat
oluşturuyoruz. Mezunlarımızın, öğrencilerimize
anlatacağı başarı hikâyeleri, paylaşacak
tecrübeleri olduğunu biliyoruz.

Düzenli olarak iş yaşamına ilişkin
farkındalık oluşturacak, farklı sektörlerden
profesyonellerin katıldığı; kariyer koçları,
kurumsal eğitmenlerin liderlik yaptığı seminer,
konferans, atölyeler hazırlıyoruz. Şirketlere
geziler düzenleyerek yerinde, yaşayarak
öğrenme, deneyimleme modeli ile mesleğine
daha donanımlı olarak hazırlanmanı
hedefliyoruz.
Tüm bu gelişmelerden haberdar olabilmek,
duyuruları takip etmek için
mikam.maltepe.edu.tr web adresimizi
ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmelisin.
MİKAM her daim senin yanında!

MİKAM Bilgimiz Olsun - Aylık Bültenler
Kişisel gelişim diyoruz ya ! İşte tam da bu
noktada senin için her pazartesi
mikam.maltepe.edu.tr web adresimizden ve
MİKAM sosyal medya hesaplarından gelişimine
katkı sağlayacak kitaplar, güncel konularda
makaleler, videolar yayınlıyoruz.

Değer yaratmak, farklılaşmak, yaşamını
zenginleştirmek için kişisel gelişimine katkı
sağlayacak fikirleri sana sunmaya gayret
ediyoruz. Sen de sosyal medya hesaplarımızı ve
mikam.maltepe.edu.tr web sayfamızı takip
etmeyi unutma!

Tüm öğrenci ve mezunumuza her ay düzenli
bülten gönderiyoruz, sen Üniversite’nden habersiz
kalma diye. Yapılacak olan etkinliklerimizden
bahsediyor seni ısrarla davet ediyoruz, gelişimine
katkı sağlayacağını bildiğimiz için.

MİKAM olarak bizler, tüm mezunlarımıza
ulaşmayı hedefleyerek, bizleri birbirimize
bağlayan 23 yıllık Maltepe Üniversitesi ailesinin
sürekliliğini başarıyla devam ettirmek için var
gücümüzle çalışıyoruz.

Senin başarı hikâyeni, girişimcilik hikâyeni
çok önemsiyoruz. Her ay düzenli olarak
gönderdiğimiz mezun bültenimizde, senin başarı
hikâyeni veya girişimcilik hikâyeni beklediğimizi
hatırlatıyoruz.

İletişimimizi güçlendirmek, kalıcı
işbirliklerini sağlamak, beraberinde güçlü bir
aidiyet duygusu oluşturmak için sana
ihtiyacımız var. Bu ailenin bir parçası olduğunu
unutma.
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Ailemizi bir araya getirmek üzere her yıl
“Mezunlar Buluşması” düzenliyoruz. Sen de bu
buluşmalarda bizimle birlikte ol! Mezunlar
Buluşması, okul yıllarında birlikte zaman
geçirmenin keyfini, anılarımızı tazelemenin ve
anılarımıza yenilerinin ekleneceği bir heyecana
dönüşmesidir. Birbirimize sırtımızı
dayayabileceğimiz, birlikte yeni kıvılcımlar
yaratacağımız, tanışmak, sohbet etmek,
eğlenmek için bir vesiledir. Bir araya gelmenin
mutluluğunu, bir arada durabilmenin ilerlemek
olduğunu, birlikte çalışmanın başarı olduğunu
biliyoruz. Gelin, Üniversitemiz yuvadır,
bağlarımızı güçlendirelim!

Sevgili Mezunumuz;
Hayallerini gerçek kılan, senin içindeki
güçtür. Sen yapmak istediklerin için gereken
gücü, bu zamana kadarki birikiminle elde ettin.
Bundan sonra da durmadan gelişmeye devam
edeceksin, biliyoruz. MİKAM aracılığıyla
alabileceğin hizmetlerin yanı sıra
Üniversitemizin;
• Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesindeki
yüksek lisans ve doktora programları,
uzaktan eğitim programları,
• Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) bünyesindeki
kişisel gelişim, mesleki gelişim ve uzmanlık
alanlarına yönelik sertifika programları,
• Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (MayaTTO)
bünyesindeki proje geliştirme, fikri ve sınai
mülkiyet hakları, girişimcilik ve şirketleşme
gibi alanlardaki faaliyetler
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gibi yaşamının hemen her anında sana destek
olabilecek seçenekleri sana sunmaktan
mutluluk duyuyoruz. Bununla birlikte
Üniversitemizin ve Marmara Eğitim
Kurumları’nın farklı birimlerinden (Lisansüstü
eğitim, sertifika programları, Hastane
hizmetleri, Kolej, Otel vb.) mezunlarımıza
tanınan fırsatlar / indirimler de yine bize,
büyük ailemizin güç birliğini işaret ediyor.
Seninle iletişimimizin sürekli olmasını,
sunduğumuz fırsatlardan tüm mezunlarımızın
faydalanabilmesini ve karşılıklı olarak
birbirimizi desteklemeyi sürdürebilmeyi çok
önemsiyoruz. mikam.maltepe.edu.tr adresinde
yer alan
Mezun Bilgi Güncelleme formunu, iş, iletişim vb.
bilgilerinde değişiklik oldukça güncellemenin
bizler için çok önemli olduğunu özellikle
hatırlatmak istiyoruz.

Hiçbir zaman unutma;
YOLUN BAŞINDA, MİKAM YANINDA!
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